
Porto, nome da cidade e cartão de uma região. De uma 
região com a aspiração e a ambição para criar a Norte, 
um espaço de desenvolvimento assente no cruzar de 
saberes. Um espaço que tenha o diálogo, a concerta-
ção de esforços e o conhecimento como bases para o 
seu progresso sustentável. Uma região empenhada 
no desenvolvimento do País e nos grandes desafios 
da Europa. Uma região culta, aberta ao mundo e às 
culturas. Uma região dinâmica, empreendedora e com 
um povo que acredite…
A terceira edição do “Porto Cidade Região” pretende ser 
um encontro das diversas vontades. Pretende ser um 
encontro para concertar os esforços dos responsáveis 
políticos, empresariais e da sua Universidade. Um en-
contro para aprofundar o diálogo entre parceiros. Para 
perceber e destacar o que nos une e, respeitando as 
diferenças, enterrar o que nos divide e paralisa. Um en-
contro para que as empresas ajudem a Universidade a 
perceber como pode ajudar as empresas; para que os 
responsáveis políticos e os empresários conheçam a 
Universidade e percebam como a podem tornar mais 
capaz de ajudar a sociedade a ser mais competitiva.

Este encontro do “Porto Cidade Região” tem como 
objectivo identificar problemas, discutir soluções 
e apresentar um conjunto de medidas concretas e 
alinhadas com a estratégia para o desenvolvimento 
da região, apresentada no documento “Norte 2015”. 
Esta é uma organização à qual se associa a Junta 
Metropolitana do Porto e irá decorrer no edifício do 
Palácio da Bolsa, parcerias que ilustram o empenho 
dos participantes em concertar esforços para tornar 
o Grande Porto num pólo vital de uma região euro-
peia de conhecimento.

APoio

iNiCiAtivA DA 

Universidade do Porto
CoM A PARCERiA DA 

Associação  Metropolitana do Porto
CoM o APoio Do
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28 JANeiro 2008. MANhã 

ABERTURA (SESSÃO PLENÁRIA - ABERTA) 

09h30-09h45 

Reitor Universidade do Porto: 
Boas vindas e objectivos do Encontro 

09h45-10h15 

Presidente da Junta Metropolitana do Porto: 
Estratégia local 

10h15-10h45

José Palma Andrés 

(Comissão Europeia, Director na DG Política Regional): 
Política de coesão comunitária 

10h45-11h15 

Primeiro Ministro de Portugal*: 
Estratégia nacional 

11h15-11h45 

Coffee break 

11h45-12h15 

Presidente da CCDRN: 
Estratégia regional 

12h15-12h45 

Joan trullén 
(secretario General de industria
Ministerio de industria, turismo y Comercio, Espanha): 
Políticas de clusters e pólos de competitividade

12h45-13h00

vice Reitor para a Ciência e inovação da U.Porto:  
Universidade/ comunidade/ sociedade 
- problemas, recursos e formas de intervenção. 
 

13h00-14h30 

Almoço 

TArDe 

SESSÕES PARALELAS (Só cONvIdAdOS ÁREAS TEmÁTIcAS) 

14h30 - 18h30 

Workshops temáticos

16h30-17h00 

Coffee break

WORkShOPS TEmÁTIcOS:

 AMBieNTe, eNerGiA e SUSTeNTABiLiDADe (sAlA 1) 

cOORdENAdORES: 

Carlos Cardoso (AssoCiAção PoRtUGUEsA DAs EMPREsAs 

Do sECtoR EléCtRiCo E ElECtRóNiCo)

vladimiro Miranda (UNivERsiDADE Do PoRto, iNEsC PoRto)

SAÚDe (sAlA 2) 

cOORdENAdORES: 

luís Portela (BiAl) 

Manuel sobrinho simões (UNivERsiDADE Do PoRto, iPAtiMUP) 

eDUCAÇão/ForMAÇão (sAlA 3) 
cOORdENAdORES: 

António Magalhães (UNivERsiDADE Do PoRto, fPCEUP) 

Rui Moreira (AssoCiAção CoMERCiAl Do PoRto) 

MAr (sAlA 4) 

cOORdENAdORES: 

João Coimbra (UNivERsiDADE Do PoRto, CiiMAR)

tiago Pitta e Cunha (CoMissão EURoPEiA, 
GABiNEtE Do CoMissáRio DAs PEsCAs E Dos AssUNtos Do MAR)

CoNTeÚDoS (sAlA 5) 

cOORdENAdORES: 

Artur Pimenta Alves (UNivERsiDADE Do PoRto, fEUP) 

Paulo Camacho e Nuno Cintra torres (tv CABo)

MANUFACTUriNG (sAlA 6) 
cOORdENAdORES: 

José Manuel Mendonça (UNivERsiDADE Do PoRto, iNEsC) 

Paulo Nunes de Almeida (AtP – AssoCiAção têxtil 

E vEstUáRio DE PoRtUGAl)

 

18h30 

“Essência do vinho” 
A taste of Porto. 

29 JANeiro 2008. MANhã 

SESSÕES PARALELAS (Só cONvIdAdOS ÁREAS TEmÁTIcAS) 

09h00-10h30 

Grupos de trabalho (sAlAs): 
Preparação dos documentos de síntese 
e Conclusões das áreas temáticas. 

10h30-11h00 

Coffee break 

11h00-13h00 

SeSSão PLeNÁriA - Só convidados 
cOORdENAÇÃO: José Marques dos santos 

TRABALhO cONJUNTO dOS GRUPOS 

Apresentação das conclusões e debate
30 minutos por grupo. 10 minutos para o relator 
e 20 para o debate 

AMBieNTe, eNerGiA e SUSTeNTABiLiDADe: 
Apresentação das conclusões e debate 

SAÚDe: 
Apresentação das conclusões e debate 

eDUCAÇão/ForMAÇão: 
Apresentação das conclusões e debate. 

MAr: 
Apresentação das conclusões e debate. 
 

13h00-14h30 

Almoço 

28 29
* a confirmar

TArDe: 

14h30-15h30 

sEssão PlENáRiA - continuação 
cOORdENAÇÃO: José Marques dos santos 

TRABALhO cONJUNTO dOS GRUPOS 

Apresentação das conclusões e debate
30 minutos por grupo. 10 minutos para o relator 
e 20 para o debate

CoNTeÚDoS: 
Apresentação das conclusões e debate. 

MANUFACTUriNG: 
Apresentação das conclusões e debate. 

15h30-16h00 

Coffee break 

16h00–18h00 

SeSSão PLeNÁriA - Aberta
cOORdENAÇÃO: 

Ana teresa tavares - lehmann

16h00–16h15 

Ana teresa tavares - lehmann: 
Regiões do conhecimento e competitividade. 

16h15-18h00 

Apresentação e debate de Case Studies
Rafael Boix: Universitat Autònoma de Barcelona, 
Espanha: Barcelona Cidade do Conhecimento.  
Pia Kinhult: Regional Commissioner, 
Region skane, suécia, 
the Medicon valley Experience.

ENcERRAmENTO 18h00-18h30 

Reitor da Universidade do Porto 
Apresentação das linhas de orientação 
para o desenvolvimento de um documento 
mais elaborado. 
Anúncio do Grupo de trabalho que preparará 
o Documento de Conclusões do Encontro. 


